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V tomto čísle:
Nové
lavičky
Lavičky a smetné nádoby
našich dvoch najznámejších
parkov boli dlhú dobu v žalostnom stave, mnohé boli zničené úplne. Samospráva sa rozhodla tento problém riešiť.
Čítajte na strane 2

Rekonštrukcia
radnice
Takmer 400-tisíc eur by malo
získať Mesto Zlaté Moravce na
rozsiahlu rekonštrukciu svojej
radnice. Nenávratný finančný
príspevok schválilo Ministerstvo životného prostredia SR.
Čítajte na strane 2

Výmena
okien
V kultúrnom dome v mestskej časti Prílepy došlo k výmene starých okien a dverí za
nové, plastové. O zrealizovaní
tejto výmeny rozhodol Výbor
mestskej časti Prílepy.
Čítajte na strane 3

Športovci
roka
Mesto Zlaté Moravce ocenilo
svojich najúspešnejších športovcov za minulý rok. Ceny boli
odovzdané na slávnostnej ceremónii, ktorá sa uskutočnila
začiatkom apríla.
Čítajte na strane 15

Zlatomoravskí poslanci na 35. zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Rekordný hospodársky výsledok mesta
Zlatým Moravciam sa podarilo vlani dosiahnuť vynikajúci výsledok rozpočtového hospodárenia. Podľa
primátora Dušana Husára šlo v porovnaní s inými rokmi o hospodárenie nad očakávanie. Ušetrené peniaze
budú použité napríklad na rekonštrukcie miestnych
komunikácií či na spolufinancovanie schválených projektov mesta.
Mesto Zlaté Moravce dosiahlo výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške
1 926 847 eur, z čoho do fondov mesta bude pridelených
1 382 178 eur. „Je to výsledok,
ktorý poukazuje na efektívne
riadenie a dáva veľký priestor
pre rozvoj mesta,“ skonštatoval
primátor.
Pre porovnanie, v roku 2016
dosiahli Zlaté Moravce kladný
výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 601 241
eur, z čoho do fondov mesta
bolo pridelených 579 950 eur.
V roku 2015 bol kladný výsledok rozpočtového hospodárenia Moraviec vo výške 375 288
eur, z čoho do fondov mesta
šlo 246 170 eur. V roku 2014 bol
kladný výsledok rozpočtového
hospodárenia ešte nižší, len vo
výške 171 962 eur, z čoho do

fondov mesta bolo pridelených
131 425 eur.
„Z uvedeného môžeme konštatovať, že Mesto Zlaté Moravce v roku 2017 v porovnaní
s inými rokmi hospodárilo nad
očakávanie. Za posledné roky
je to najlepší výsledok. Je to
úspech, na ktorý môžeme byť
právom hrdí a našou snahou
bude aj v nasledujúcich rokoch
pokračovať v dobrom hospodárení, a tým zabezpečovať systematický rozvoj mesta a plniť
požiadavky spoluobčanov,“ vyjadril sa Husár.

Prerozdelenie
peňazí
Mestskí poslanci na 35. zasadnutí mestského zastupiteľstva
rozhodli, že peniaze, ktoré boli
pridelené k fondom, budú použité na rôzne rekonštrukcie

a projekty.
Z Rezervného fondu bolo
schválené čerpanie vo výške
približne 836-tisíc eur. Tieto financie sa napríklad použijú na
rekonštrukcie miestnych komunikácií, spolufinancovanie
schválených projektov mesta
financovaných z operačných
programov európskych štrukturálnych fondov a na rekonštrukcie základných a materských
škôl, rozšírenie kamerového
systému i rôzne projektové dokumentácie.
Z Fondu rozvoja bývania sa
odsúhlasilo čerpanie sumy vo
výške 145-tisíc eur. Tá sa napríklad použije na rekonštrukciu
časti verejného osvetlenia, vybudovanie nových svetelných bodov, vybudovanie odstavných
plôch, vybudovanie športoviska, stojísk na odpad a výmenu
autobusových zastávok.
„Ostatné finančné prostriedky
ušetrené z roku 2017 budú slúžiť
ako rezerva na rôzne nepredvídané udalosti, havarijné stavy na
majetku mesta a splátky úverov
Mesta v roku 2019,“ dodal Husár.
Peter Klimant
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Park Migazziovcov i mestský park s novými lavičkami
a smetnými nádobami  
Podpísal sa pod ne čas i vandali. Lavičky a smetné nádoby našich dvoch najznámejších parkov boli dlhú dobu
v žalostnom stave, mnohé boli zničené úplne. Samospráva sa rozhodla tento problém riešiť.
Park Migazziovcov dostal
kompletnú výmenu lavičiek
a smetných košov v apríli. V parku sa v súčasnosti nachádza desať lavičiek a štyri smetné nádoby. Pred výmenou tu bolo
lavičiek viac, až štrnásť. Samospráva však nepovažovala za
potrebné osádzať takýto vysoký počet nových lavičiek, nakoľko ide o rozlohovo menší park.
O nové vybavenie sa postarali Technické služby mesta. Tie
podľa primátora komunikovali
s pamiatkovým úradom, nakoľko je park zapísaný do zoznamu
národných kultúrnych pamiatok. Realizácia výmeny parkového vybavenia sa tak uskutočnila
až po vydaní súhlasu zo strany
pamiatkárov.
Pôvodné lavičky mali viac ako
dvadsať rokov. Husár si nepamätá, že by na nich niekedy
prebehla nejaká rekonštrukcia,

čo aj zodpovedalo ich stavu.
Takmer všetky boli polámané. Zväčša sa pod to podpísali
vandali.
Magistrát sa bude snažiť zabrániť zničeniu nového parkového vybavenia pravidelnými
obhliadkami, ktoré bude vykonávať mestská polícia. Ak však
predsa len dôjde k ich poškodeniu, mesto bude podľa Husára vec okamžite riešiť. „Pokiaľ
dôjde k nejakému poškodeniu
lavičiek a košov, tak dôjde k následnej oprave, prípadnej výmene. Takže sa to nenechá zničené, ako to bolo v minulosti,“
povedal.
Okrem lavičiek a smetných
košov došlo v parku aj k dosypaniu nového kameniva na
chodníkoch. „Uvažovali sme aj
nad tým, že by sa vedľa chodníkov dali obrubníky, aby sa ten
štrk neroznášal ďalej do parku.

Nová lavička v Parku Migazziovcov.
Toto ale pamiatkový úrad zatrhol, musí to zostať v pôvodnom
stave, ako je to teraz,“ vysvetľuje primátor, podľa ktorého je
cieľom samosprávy skvalitniť
a spríjemniť prechádzku a oddych v parku pre občanov.

Dočká sa aj
mestský park
V mesiaci máj dostane nové
lavičky a koše aj mestský park.
Tu však nepôjde o celoplošnú výmenu. „Pôjde len o nevyhovujúce lavičky a smetné
nádoby, ktoré sa nachádzajú
v časti, ako sa do parku pristupuje z Pribinovej ulice smerom
k amfiteátru. Lavičky v samotnom amfiteátri sa meniť nebudú,“ uviedol Husár. Celkovo

bude vymenených desať lavičiek a šesť košov na odpadky.
Obe investície, výmena lavičiek a košov v Parku Migazziovcov i mestskom parku, sú hradené z rozpočtu Technických
služieb. Mestský podnik mal
na tento účel vyčlenených
10-tisíc eur.
„Postupne v etapách chceme obnoviť a modernizovať
mobiliár v celom meste a tým
zvýšiť komfort našich obyvateľov,“ dodal primátor, podľa
ktorého je najnovšie v pláne
väčšia výmena smetných košov na Župnej a Hviezdoslavovej ulici. Vymeniť by sa malo až
24 košov.
Peter Klimant

Radnica by mala prejsť rekonštrukciou, mestu bola
schválená účelová dotácia
Takmer 400-tisíc eur by malo získať Mesto Zlaté Moravce na rozsiahlu rekonštrukciu svojej radnice. Nenávratný finančný príspevok schválilo Ministerstvo životného
prostredia SR, udelený bude z Operačného programu
Kvalita životného prostredia.
Mesto Zlaté Moravce sa uchádzalo o nenávratný finančný
príspevok (NFP) na projekt Zníženie energetickej náročnosti
budovy Mestského úradu Zlaté
Moravce. Ako informoval primátor Dušan Husár, magistrát
bol so svojím projektom úspešný. „Rozhodnutie o schválení

žiadosti bolo mestu doručené
v apríli 2018,“ povedal.
Podľa rozhodnutia je mestu
priznaná suma vo výške 395 812
eur. Samotná zmluva o poskytnutí tohto NFP však zatiaľ ešte
podpísaná nie je. „V súčasnosti
poskytuje Mesto Zlaté Moravce súčinnosť pri príprave návrhu

Zmluvy o poskytnutí NFP,“ uviedol Husár.
Za pridelené peniaze chce samospráva dať zrekonštruovať
značnú časť mestského úradu. „Predmetom projektu sú
aktivity zamerané na zníženie
energetickej náročnosti objektu
zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcií, rekonštrukciou
bleskozvodu, svetelnej elektroinštalácie, vykurovania a rekuperácie,“ vymenoval primátor.
Mesto bude túto rekonštrukciu

spolufinancovať vo výške minimálne 5 percent.
Budova zlatomoravskej radnice bola postavená v roku 1935.
Na budove sa v značnej miere
podpísal zub času. V minulosti
na nej prebehli len drobné udržiavacie a opravné práce, avšak
kompletná rekonštrukcia budovy od jej postavenia ešte nebola realizovaná. Podľa vyjadrenia
magistrátu je budova v súčasnosti z energetického hľadiska
nevyhovujúca.
Peter Klimant
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Kultúrny dom v Prílepoch dostal nové okná a dvere
V kultúrnom dome v mestskej časti Prílepy došlo v apríli
k výmene starých okien a dverí za nové, plastové. O zrealizovaní tejto výmeny rozhodol Výbor mestskej časti
Prílepy, ktorý na ňu využil pridelené finančné prostriedky z rozpočtu mesta.
Mesto Zlaté Moravce už
v roku 2016 pristúpilo k možnosti zapojenia občanov do
rozhodovania o použití časti finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta. Ide o čiastku 5-tisíc eur, ktorú každý rok
môžu využiť obe mestské časti.
O tom, na čo sa peniaze využijú, rozhodujú jednotlivé výbory
mestských častí.
„Bol to smelý krok, ktorý
mal priaznivú odozvu u občanov. V roku 2016 sa z týchto
prostriedkov zrekonštruovala

podlaha v kultúrnom dome.
V roku 2017 sa zas zakúpila
a osadila herná zostava pre
deti v miestnom parku,“ povedal viceprimátor Zlatých Moraviec a mestský poslanec za
Prílepy Marek Holub.
V tomto roku sa Výbor mestskej časti Prílepy opäť zameral
na svoj kultúrny dom. „Predmetné peniaze sme zainvestovali do výmeny okien a dverí
v miestnosti výboru mestskej
časti, ktorá sa nachádza v kultúrnom dome, vymenili sme

Viceprimátor Marek Holub v KD Prílepy.
i časť okien a vchodové dvere do samotného kultúrneho
domu v Prílepoch,“ uviedol Holub, podľa ktorého boli na budove celkovo vymenené štyri
okná a dvoje vchodové dvere.
Tie pôvodné boli podľa jeho
slov už v zlom stave a ich výmena bola potrebná. Hlavným
problémom mali byť vysoké

úniky tepla, ktoré sa odrážali
na zvýšených účtoch za energie. Prílepčania chcú preto
v budúcnosti vymeniť aj všetky zvyšné staré okná. „Ešte nám
ostali okná v hlavnej sále. K ich
výmene by sme chceli pristúpiť na budúci rok,“ dodal Holub.
Peter Klimant

Poisťovňa Dôvera otvorila v Moravciach svoju
prvú pobočku
V stredu 4. apríla 2018 otvorila v Zlatých Moravciach
svoju prvú pobočku zdravotná poisťovňa Dôvera.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj primátor Dušan
Husár, ktorý spoločne so zástupcami Dôvery prestrihol
pásku na novej pobočke.

Branislav Jendroľ, Dušan Husár
Dôvera otvorila svoju pobočku v  Zlatých Moravciach,
klienti ju nájdu v centre mesta na Hviezdoslavovej ulici,
na prvom poschodí obchodného domu Tekov. „Týmto

krokom reagujeme na zvýšený záujem o naše služby zo
strany obyvateľov mesta a priľahlého regiónu,“ uviedla Slavomíra Lorencová zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Pásku nad novou pobočkou
slávnostne prestrihol Branislav
Jendroľ, riaditeľ Úseku služieb
poistencom poisťovne Dôvera, spoločne s primátorom
Zlatých Moraviec Dušanom
Husárom. „Mesto príchod poisťovne vníma pozitívne. Budeme spoločne organizovať
rôzne podujatia. Najbližšie to
bude Festival zdravia, ktorý sa
uskutoční na našom námestí,
no v budúcnosti budú i ďalšie spoločné aktivity. Týmto
spôsobom spolupráca mesta s poisťovňou bude určite
v prospech pre oboch,“ povedal primátor Husár, ktorý Dôvere nezabudol zapriať veľa
dobrých a hlavne zdravých
poistencov.

Festival zdravia
Spomínaný Festival zdravia sa bude v Zlatých Moravciach konať už čoskoro.

Ide o akciu, ktorú Zdravotná
poisťovňa Dôvera organizuje pravidelne po celom
Slovensku. V našom meste
sa bude konať po prvrýkrát.
Konkrétne sa uskutoční v stredu 23. mája 2018
na Námestí Andreja Hlinku. „Všetkým záujemcom
bezplatne zistíme krvnú
skupinu, zmeriame krvný
tlak, pulz a ďalšie zdravotné hodnoty, ale i hladinu
stresu. Zároveň návštevníkom poskytneme aj odbornú radu, ako sa so stresom vyrovnať. To všetko
a k tomu cenné rady odborníkov na diagnostiku chodidiel a držania tela spolu
s detským kútikom tvorí
Festival zdravia,“ povedala
Lorencová.

Peter Klimant
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Nová medicínska technika zlepší starostlivosť
o akútnych pacientov
Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, zakúpila
modernú medicínsku techniku v hodnote takmer 14-tisíc eur. Nový pľúcny ventilátor je určený pre intenzívnu
starostlivosť o pacientov a pre pacientov s chronickým
zlyhávaním dýchania, ktorý dokáže úplne alebo čiastočne nahradiť funkciu pľúc.
Nová prístrojová technika je
určená na umelú ventiláciu dospelých ako aj pediatrických
pacientov. Hlavnými výhodami
ventilátora sú, že sa ním dokážu
úplne alebo čiastočne nahradiť
pacientove pľúca, ktoré nie sú
schopné z rôznych príčin adekvátne zabezpečiť dostatočnú
oxygenáciu t.j. okysličenie organizmu. Je to prístroj s rôznymi
režimami tlakovo a objemovo
riadenej ventilácie a s možnosťou podpory spontánneho dýchania pacienta. V Nemocnici
Zlaté Moravce ho budú využívať
prevažne pacienti na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Prístroj nahradil morálne ako aj technicky zastaraný

a opotrebovaný starší typ.
„Tešíme sa, že Nemocnica Zlaté Moravce obnovuje modernú
prístrojovú techniku na našom
oddelení a tým zabezpečuje pacientom nášho regiónu
skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v akútnom ohrození života,“ uviedla primárka oddelenia
anestézie a intenzívnej medicíny Jarmila Dekrétová.
Kúpou tohto mobilného ventilátora má nemocnica možnosť zabezpečiť umelú pľúcnu
ventiláciu pre všetkých hospitalizovaných pacientov na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny. Obstaranie nového
prístroja prispeje k zvýšeniu
kvality poskytovanej zdravotnej

Zdravotnícky personál pracuje s novým prístrojovým vybavením.
starostlivosti u kriticky chorých
pacientov so zlyhávaním základných vitálnych funkcií.
„Som veľmi rada, že kúpou
nového ventilátora sa nám darí
napĺňanie cieľa nemocnice, ktorým je skvalitniť poskytovanie
zdravotnej starostlivosti našim
pacientom ruka v ruke so zodpovedným a profesionálnym
prístupom našich pracovníkov,
ako aj adekvátnym prístrojovým
vybavením,“ dodala riaditeľka
nemocnice Marta Eckhardtová.
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny je svojou
pôsobnosťou nadregionálne
a ošetruje pacientov nielen

z okresu Zlaté Moravce, ale aj
obyvateľstvo z hraničných obcí
okresov Nitra, Levice a Nová
Baňa. Momentálne disponuje
4 lôžkami. Ročne je na ňom hospitalizovaných viac ako 170 pacientov, z čoho si takmer 75 pacientov vyžaduje umelú pľúcnu
ventiláciu. Oddelenie anestézie
a intenzívnej medicíny vykoná
ročne približne 745 anestézií,
z toho 35 akútnych. V nemocnici sa ročne vykoná viac ako
1300 anestéziologických predoperačných vyšetrení.
Mgr. Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa
AGEL SK a.s

Nemocnica Zlaté Moravce zaviedla novinky pri rehabilitáciách
Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, priebežne
zavádza moderné procesy liečby i na oddelení fyziatrie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie. Oddelenie zabezpečuje základnú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť
ambulantným pacientom ako aj pacientom lôžkových
oddelení nemocnice, oddeleniu vnútorného lekárstva,
chirurgickému oddeleniu ako aj pacientom anestézie a intenzívnej medicíny. Ročne ambulantne ošetrí viac ako 6
100 pacientov, zrehabilituje cca 150 hospitalizovaných
pacientov a poskytne cez 2 750 liečebných terapií.
Najnovší liečebný postup zavedený na oddelení je takzvaný SM systém. Ide o cvičenie
s elastickým lanom spolu so
správnym dýchaním, ktoré sa
v krátkom čase stalo veľmi obľúbenou technikou. Tento cvičebný postup je veľmi jednoduchý,
fyziologický a hlavne účinný.
Posilňujú sa ním oslabené svaly

a uvoľňujú svaly preťažené. Cvičenie sa odporúča aj tehotným
ženám a ženám po pôrode na
upevnenie svalstva panvového
dna a pre návrat do kondície
pred pôrodom.
,,Stačí iba 10 minút denne
správneho cvičenia na dostavenie vytúženého výsledku.
Vzhľadom k tomu, že účinnosť

cvikov závisí od ich správneho
prevedenia, odporúčajú sa všetky SM cvičenia konzultovať s odbornými terapeutmi,“ vyslovila
vedúca lekárka oddelenia Dana
Poláková.
„Chod celého pracoviska vedie vedúca lekárka so špecializáciou v odbore FBLR a certifikátom SM systému. Rehabilitačnú
starostlivosť pacientom zabezpečujú certifikované fyzioterapeutky a zdravotná sestra,“
uviedla riaditeľka nemocnice
Marta Eckhardtová. Oddelenie
pacientom ponúka zdravotnú
starostlivosť na úsekoch fyzikálnej terapie, teploliečby, individuálnej ako aj skupinovej liečebnej
telesnej výchovy. Vysoko kvalifikovaný personál poskytuje

zdravotnú starostlivosť v rôznych certifikovaných pracovných činnostiach. Na uvoľnenie
stuhnutej alebo zablokovanej
chrbtice a kĺbov erudované fyzioterapeutky názorne ukážu
cvičenia mäkkých a mobilizačných techník. Populárny kineziotaping sa poskytuje pacientom
po úrazoch a s bolestivými stavmi chrbtice.
Pre zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti
vedenie nemocnice aktívne rieši
doplnenie a obnovu stavu prístrojovej techniky.

Mgr. Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa
AGEL SK a.s.
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Pripomenuli sme si výročie oslobodenia Zlatých Moraviec
Pred 73 rokmi boli Zlaté Morave oslobodené od fašistov vtedajšou Červenou armádou. Pri tejto príležitosti sa
v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu
uskutočnila spomienková slávnosť. Nechýbalo kladenie
vencov pri soche partizána.
Spomienková slávnosť sa
uskutočnila v stredu 28. marca
2018. Zúčastnili sa jej pozvaní
hostia – podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
a poslanec NR SR Marián Kéry,
krajskí poslanci Marta Balážová a Milan Galaba, atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie
v Slovenskej republike Nikolaj
Levšunov, prednostka Okresného úradu v Zlatých Moravciach Zita Koprdová, primátor
Zlatých Moraviec Dušan Husár
a predseda Základnej organizácie Zväzu protifašistických
bojovníkov Ivan Malý.
Primátor Dušan Husár vo
svojom príhovore pripomenul, že náš región bol počas oslobodenia poznačený

ťažkými bojmi, o čom majú
svedčiť aj mnohé pamätníky
na Požitaví, pri ktorých sa ľudia
pravidelne stretávajú a pripomínajú si oslobodenie svojej
zeme spod rúk fašistov.
„Zlaté Moravce sa určite
prebudili po oslobodení do
krajšej jari a určite Zlatomoravčania prežívali radostnejšiu
jar, ako tie, keď sa tu aktívne
bojovalo, boli obmedzované
osobné slobody, mnohí ľudia
boli deportovaní, mnohí museli, bohužiaľ, zahynúť, aby
sme my mohli začať žiť v slobode a narodiť sa do mierovej Československej republiky. Vďaka patrí všetkým, ktorí
bojovali. Obzvlášť tým, ktorí
v tomto boji obetovali svoje

Dušan Husár, Marián Kéry, Nikolaj Levšunov, Zita Koprdová
životy,“ povedal na slávnosti
primátor Husár.
Na spomienkovej slávnosti
vystúpil spevácky zbor Carmina Vocum. Atmosféru dotvorila prítomnosť vojakov,
príslušníkov 12. mechanizovaného práporu z Nitry, ktorí
na podujatí „držali stráž.“ Slávnosť si prišlo pozrieť niekoľko

desiatok Zlatomoravčanov.
Hojné zastúpenie tu mali žiaci Základnej školy Mojmírova.
Po skončení slávnosti sa všetci
prítomní ľudia presunuli k soche partizána pri hlavnej autobusovej stanici, kde boli na
znak úcty položené kvetinové
vence.
Peter Klimant

Dva miestne spolky Slovenského Červeného kríža sa zlúčili
V Zlatých Moravciach donedávna fungovali dva miestne spolky Slovenského Červeného kríža (SČK). To sa
však po novom zmenilo. V pondelok 16. apríla 2018 sa
uskutočnila zlučovacia schôdza, na ktorej sa oba spolky
spojili do jedného miestneho spolku.
Ako povedala Beáta Miškovičová, riaditeľka územného
spolku SČK Nitra, k zlúčeniu
dvoch miestnych spolkov došlo kvôli tomu, aby bola efektívnejšia činnosť SČK v Zlatých Moravciach. „Situácia
tu bola taká, že spolok číslo 1
fungoval v Moravciach už veľmi dlho. Potom tu bol spolok
číslo 3, ktorý vznikol z dávnejšie zaniknutého spolku číslo
2. Ten prijal aj nových členov,
no nebolo ich tak veľa, aby
jeho činnosť mala potrebnú

efektivitu. Preto sa oba jestvujúce spolky dohodli na zlúčení
do jedného,“ vysvetľuje.
Nový spolok dostal oficiálny názov – Miestny spolok
(MS) SČK Zlaté Moravce, už
bez doplňujúceho číselného
označenia. Spolok má nový
výbor, ktorý bol zvolený na
dva roky. Počet členov pri
jeho vzniku bol tridsaťjeden.
Územná pôsobnosť spolku
je mesto Zlaté Moravce. „Od
nového spolku očakávam,
že jeho činnosť bude naozaj

viditeľná a efektívna. Myslím
si, že sa to aj podarí,“ povedala
Miškovičová.

Činnosť spolku
Slovenský Červený kríž vyvíja v meste Zlaté Moravce viacero činnosti. Medzi ne napríklad patrí potravinová pomoc,
vzdelávanie a osveta.
„Prezentujeme prvú pomoc,
preškoľujeme v prvej pomoci rôzne firmy, nielen žiadateľov o vodičské oprávnenie.
Na dobrej úrovni je spolupráca
so zlatomoravským reedukačným centrom a hlavne so zariadením pre maloleté matky
s deťmi, kde sme zo zbierok
poukázali šatstvo, od našich
sponzorov plienky, čistiace

a pracie prostriedky i hračky.
Veľmi dobre funguje aj mládež Slovenského Červeného
kríža v Gymnáziu Janka Kráľa,
kde pôsobí pracovná skupina,
ktorá sa taktiež zameriava na
prvú pomoc. Je to tiež i súťažné družstvo na veľmi vysokej
úrovni,“ opisuje Miškovičová
činnosť SČK.
Ako ďalej povedala, členovia
SČK sa pravidelne zúčastňujú
mobilných odberoch krvi, kde
dozerajú na darcov a zároveň
im poskytujú servis. V súvislosti
s prvou pomocou vykonávajú
aj asistenčné služby na rôznych
podujatiach, ktoré sa konajú
v našom meste, ako napríklad
Zlatomoravecký jarmok.
Peter Klimant
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Deň Zeme v Zlatých Moravciach
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne
koná 22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný sviatok,
ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného
prostredia. Rozvíja sa počas neho diskusia o možných
riešeniach.
V Zlatých Moravciach sme si
Deň Zeme pripomenuli v pondelok 23. apríla 2018. V divadelnej sále Mestského strediska
kultúry a športu (MSKŠ) sa uskutočnilo premietanie filmov Štátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky, ktoré bolo určené pre
žiakov materských, základných
i stredných škôl. Podujatie pripravilo mesto Zlaté Moravce
v spolupráci s MSKŠ a Chránenou krajinnou oblasťou (CHKO)
Ponitrie.
„Toto podujatie sme v Zlatých
Moravciach zorganizovali už po
16-krát, čo je pre nás veľmi potešujúce, že sme túto tradíciu
zachovali. Deň Zeme považujeme my, ochranári, za najväčší
sviatok v rámci roka, ktorý si treba pripomenúť,“ povedal Viktor
Mlynek z CHKO Ponitrie, ktorý
sprevádzal deti programom
spoločne so svojím kolegom

Stanislavom Kováčom.
Podľa Stanislava Kováča je veľmi dôležité do detí vštepovať
problematiku ochranu prírody
už v ich ranom veku, aby z nich
vyrástli ľudia, ktorí si budú svoje
zelené okolie vážiť. „Platí – ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja
Janko. Pokiaľ my do tých detí
nedostaneme už teraz v tomto
ich veku environmentálne cítenie a zmýšľanie, tak potom je
už zväčša neskoro. Takže určite
práca s deťmi je veľmi dôležitá,“
povedal.
V rámci Dňa Zeme je každý
rok vyhlásená nejaká iná ústredná téma. Tento rok ňou bolo
Plastové znečistenie. V Zlatých
Moravciach však bolo zameranie trošku odlišné. „Prispôsobili
sme si to po svojom, vzhľadom
k tomu, že sme chceli byť aktuálni. V poslednej dobe sú u nás
zaznamenané časté úhyny

Výstava výtvarných prác.
dravcov a úmyselné otravy.
Tak sme aj prednášku cielene
zamierili týmto smerom,“ hovorí Kováč.
Deti si v prvej časti mohli pozrieť zábery z otráv, boli oboznámené s tým, čo všetko hrozí
dravcom. V druhej časti im bol
premietnutý film, ktorý dokumentoval záchranu sokola červenonohého na našom území.

Výstava
výtvarných prác
Sprievodným podujatím
bola výstava výtvarných prác
detí materských a základných

škôl, ktorá bola verejnosti
sprístupnená od 23. apríla
do 4. mája 2018 v priestoroch
vestibulu MSKŠ. „Táto výstava bola usporiadaná ku Dňu
Zeme, preto bol jej hlavnou
témou práve tento sviatok
a ochrana prírody. Na konci
výstavy boli odbornou porotou vybrané najkrajšie práce,
ktoré boli ocenené primátorom Dušanom Husárom,“ povedala na záver Klaudia Ivanovičová z MSKŠ.

Peter Klimant

Edukačné stretnutie zlatomoravských diabetikov

Eunika Farkašová, Aurélia Lukáčová
Prichádzal apríl a na tento
mesiac bolo naplánované
edukačné stretnutie členov
ZO ZDS v Zlatých Moravciach
na tému ,,Prvá pomoc.“ Dlho
som premýšľala, koho oslovím ako hlavného edukátora, ktorý by zaujal a odborne

predniesol prednášku na túto
tému.
Zrazu som si spomenula na
študentov Gymnázia Janka
Kráľa v Zlatých Moravciach,
ktorí sú členmi mládežníckeho Červeného kríža. Oslovila
som pani Moniku Gálikovú,

o ktorej som vedela, že sa so
študentami každoročne zúčastňuje súťaže prvej pomoci
organizovanej organizáciou
Červený kríž. Podarilo sa. Dňa
18. apríla 2018 o 16.00 hod.
sa uskutočnilo edukačné
stretnutie.
Žiačky III. ročníka Gymnázia J. Kráľa v Zlatých Moravciach Aurélia Lukáčová a Eunika Farkašová, pripomínam,
že vo svojom voľnom čase,
nám zaujímavo predniesli informácie z histórie Červeného kríža a odborne vysvetlili základy prvej pomoci pri
rôznych poraneniach a život

ohrozujúcich stavoch.
Aurélia Lukáčová nám srdečne porozprávala o ich práci
v mládežníckom ČK, že navštevujú domovy dôchodcov,
materské škôlky s ich zaujímavými projektami. Eunika
Farkašová bola výborná živá
figurína. Srdečne im ďakujeme. Svojou prirodzenosťou
a milým správaním rozjasnili
tváre mnohých z nás. Prajeme im veľa úspechov v štúdiu
i v osobnom živote.
Eva Pacalajová,
Členka rady ZO ZDS
v Zlatých Moravciach
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Pred 215 rokmi zomrel kardinál Krištof Bartolomej
Anton Migazzi
V sobotu 14. apríla 2018 sme si pripomenuli 215. výročie
smrti kardinála Krištofa Bartolomeja Antona Migazzi.
Ide o významnú historickú osobnosť, ktorej život bol
úzko spätý s naším mestom.
Pri príležitosti výročia smrti kardinála Migazziho sa
v pondelok 16. apríla 2018
uskutočnila spomienko vá slávnosť v priestoroch
Mestského múzea v Zlatých Moravciach. Po nej
bola vo farskom Kostole sv.
Michala Archanjela slávená
sv. omša na pamiatku kardinála. Omšu celebrovali
Mons. Ján Pristač, kanonik
nitrianskej sídelnej kapituly
a František Horský, kaplán
zlatomoravskej farnosti.

Cirkevný hodnostár Krištof
Bartolomej Anton Migazzi,
kardinál, vacovský biskup,
viedenský arcibiskup a majoritný pán Zlatých Moraviec sa narodil 20. októbra
1714 v talianskom Tridente
a zomrel vo veku 89 rokov
na mozgovú príhodu dňa
14. apríla 1803 vo Viedni,
kde bol aj pochovaný. Pôsobil 52 rokov ako biskup
a 46 rokov ako arcibiskup,
najvyšší cirkevný hodnostár
Viedne.

Mesto Zlaté Moravce získal od kráľovskej koruny
v roku 1779 po v ymretí
zlatomoravského rodu Paluškovcov. „Kardinál Migazzi po dobu viac ako 23
rokov každé leto býval vo
svojom letnom sídle – zlatomoravskom kaštieli, ktorý prestaval. Od základov
prestaval aj farský Kostol sv.
Michala archanjela a osobne ho konsekroval dňa 29.
septembra 1785, na sviatok
nebeského patróna chrámu sv. Michala Archanjela.
Počas svojho dlhého života postavil, alebo prestaval
zo svojich vlastných prostriedkov vyše sto kostolov,

farských budov, seminárov.
Staval aj nemocnice a sirotince,“ hovorí znalec histórie Marián Tomajko.
Kardinál Migazzi bol pochovaný v Dóme sv. Štefana vo Viedni, čo si aj sám
prial. Vo svojom testamente
ale uviedol, že ak by nebolo umožnené, aby bol pochovaný v Dóme sv. Štefana, jeho pozostatky mali
byť uložené práve v Zlatých
Moravciach. V každom prípade však malo byť jeho
srdce uložené v zlatomoravskom kostole, čo sa aj
stalo.

sa im vytvoriť hotové umelecké predmety. Boli to väčšinou misky a tanieriky, ktoré boli pripravené už iba na
vypálenie v hrnčiarskej peci.
O hrnčiarske remeslo prejavili
najväčší záujem dievčatá.
Príjemnú atmosféru pracovného dopoludnia dotváral

kultúrny program, ktorý pre
návštevníkov pripravili členky
FS Zlatomoravčianka svojím
spevom a tancom pod vedením Vladimíra Rumanka.

Peter Klimant

Keď ruka hlinu pohladí
Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre
pripravilo dňa 12. marca 2018
pre žiakov základných škôl
tvorivú dielňu so známym
slovenským hrnčiarom Jánom Fialom z Brehov. Súčasťou pracovného podujatia
bola expozícia výstavy hrnčiarskych výrobkov z dielne
majstra pod názvom Podoba keramiky, ktoré sú dobre
známe zo slovenskej filmovej
kinematografie.

Tvorivá dielňa
Tradičnú tvorivú dielňu organizátor otvoril v historických priestoroch nádvoria
bývalého kaštieľa rodiny Migazziovcov za krásneho slnečného počasia. Hrnčiarsky
majster Ján Fiala prišiel do Zlatých Moraviec s ukážkou zaujímavej práce, na hrnčiarskom
kruhu prezentovať dedičstvo

svojho rodinného remesla a mladú generáciu zasvätiť do tajov výroby keramiky
z pálenej hliny. Lektorky múzea Viera Tomová a Kornéla
Némešová okrem vzácneho
hosťa privítali na podujatí riaditeľa Ponitrianskeho múzea
Antona Števka a ako prvých
žiakov zo ZŠ Robotnícka, ZŠ
sv. Don Bosca Zlaté Moravce
aj tiež všetkých milovníkov ľudových zvykov a tradícií.

Práca na
hrnčiarskom kruhu
Výroba hrnčiarskych nádob
z hliny sa datuje už odpradávna, kdesi v mladšej dobe kamennej. Týmito slovami sa
pán Števko prihovoril žiakom
a porozprával o stručnej histórii najstaršieho ľudového remesla. Mladí remeselníci si za
asistencie pána Fialu úspešne
počínali pri práci s hlinou na
hrnčiarskom kruhu. Podarilo

Anton Kaiser
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Stretnutie pri príležitosti životného jubilea Ľuba Olacha
V piatok 20. apríla 2018 sa v divadelnej sále Mestského
strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. narodenín
básnika, prozaika, publicistu a redaktora Ľuba Olacha,
rodáka zo Zlatých Moraviec. Stretnutie pripravilo Mesto
Zlaté Moravce.
Ľubovi Olachovi, ktorý oslávil svoje 70-te narodeniny 1.
apríla, prišlo k jeho jubileu
popriať všetko dobré niekoľko desiatok ľudí z nášho
mesta. Medzi nimi nechýbal
podpredseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Marián
Kéry. „Vo svojom mene ako aj
v mene predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu vám chcem zaželať
do ďalších rokov hlavne pevné
zdravie, veľa šťastia, životného
optimizmu, rodinné zázemie
a ďalšie pracovné sily. Moravce sú hrdé na to, že majú takéhoto významného človeka,“
zaprial oslávencovi.
Svoje prianie odovzdal aj
primátor Zlatých Moraviec

Dušan Husár. „V mene Mesta Zlaté Moravce vám ďakujem za vašu celoživotnú prácu
a spoluprácu s naším mestom.
K vášmu krásnemu jubileu
vám prajem len to najlepšie.
Želám vám veľa zdravia, to je
to najdôležitejšie, ale želám
vám aj veľa šťastia, pohody
a ďalších úspechov v profesijnom i osobnom živote,“ povedal Husár na stretnutí. Zároveň pri tejto príležitosti na
znak úcty odovzdal Ľubovi
Olachovi Pamätný list mesta
a Pamätnú medailu Mesta Zlaté Moravce.
Spisovateľ si na stretnutí mohol pozrieť i zaujímavý kultúrny program. Vystúpila Anna
Kiššová, Stanislav Herman

Ľubo Olach (vľavo)
a súbor Carmina Vocum. „Priznám sa, že ani ma nenapadlo,
že by ste mi mohli urobiť takúto slávnosť v takomto príjemnom ovzduší, prajnom. Veľmi
pekne ďakujem. Čo sa týka
Zlatých Moraviec, tak vždy to
bola moja srdcovka,“ vyjadril
sa na stretnutí dojatý jubilant.
Ľubo Olach sa narodil 1. apríla v roku 1948. Už popri svojom vysokoškolskom štúdiu,
ktoré absolvoval v Nitre, začal

pracovať v Roľníckych novinách ako redaktor. Neskôr pracoval ako novinár v rôznych
ďalších periodikách, pracoval
aj pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu. V roku 2007
debutoval s básnickou zbierkou Keď zomriem tak nech!
Odvtedy vydal viacero básnických zbierok a kníh. V súčasnosti žije a píše v Bratislave.
Peter Klimant

Vtáky našich lesov, polí a záhrad
Ich štebot nás sprevádza od skorých ranných hodín
do neskorého večera. Sú neodmysliteľnou súčasťou prírody a odjakživa pútali pozornosť pestrým perím, spevom a schopnosťou lietať. Rôzne druhy vtákov žijúcich
okolo nás predstavuje výstava Vtáky našich lesov, polí
a záhrad, ktorá je otvorená od 3. mája – 8. júna 2018
v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach.
Zo všetkých skupín živočíchov človeka odjak živa
svojou schopnosťou lietať
fascinovali najmä v ták y.
Vyvinuli sa z plazov a ako
odkaz na predkov svoje
potomstvo si zachovávajú
kladením vajíčok. Po vyliahnutí mláďat musia rodičia
vyvinúť veľké úsilie, kým sa
z nich stanú dospelí jedinci, a to nielen kŕmením, ale

i ochraňovaním pred predátormi a často aj ľuďmi.
Telo majú pokryté perím
buď nevýrazného sfarbenia, alebo naopak oslnivými
farbami s pestrými vzormi.
Prevažná väčšina vtákov
vedie denný spôsob života, nočnému je ich prispôsobených veľmi málo.
Azda najtypickejší je pre
nich spev, ktorým udržujú

medzi sebou kontakt, varujú sa pred nepriateľom, vymedzujú si hranice vlastného územia a lákajú samičky.
V živote človeka majú viacero významov.
Najväčší hospodársky význam majú domáce vtáky,
predmetom špor tového
chovu sú hlavne holuby.
Významnú skupinu tvoria lovné vtáky. Spevavce
a exotické vtáky majú mnohí chovatelia pre potešenie.
Pobočka Ponitrianskeho
múzea – Mestské múzeum
v Zlatých Moravciach ponúka jedinečnú možnosť
nahliadnuť do ríše vtákov
od 3. mája – 8. júna 2018

prostredníc t vom v ýstavy Vtáky našich lesov, polí
a záhrad. Vystavených približne 70 druhov dermoplastick ých preparátov
vtákov umožní žiakom základných a stredných škôl
upevniť si vedomosti získané v školských laviciach
z predmetov prírodoveda,
prírodopis, biológia. Pre
najmenších je vhodným
spôsobom oboznámenia
sa s jednotlivými druhmi
názornou ukážkou.

Mgr. Ľubica
Packová-Zahradárová,
Ponitrianske múzeum
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Súťaž Kľúče od zlatého mesta má za sebou ďalší ročník
Vo štvrtok 19. apríla 2018 sa v Mestskom stredisku kultúry a športu (MSKŠ) v Zlatých Moravciach uskutočnilo
slávnostné vyhodnotenie tretieho ročníka celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže žiakov základných škôl
pod názvom – Kľúče od zlatého mesta.
V poradí tretí ročník súťaže
Kľúče od zlatého mesta vyhlásila Základná škola na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach pod záštitou primátora
Dušana Husára v spolupráci
s MSKŠ.

Podpora
rozvoja talentu
Súťaž bola pri svojom
vzniku zameraná len čisto
na výtvarnú oblasť, minulý
rok sa však rozšírila aj o literárnu časť, ktorá sa pre svoj
úspech dostala aj do tretieho ročníka. Zapojiť sa mohli

propagácia základnej školy
a Zlatých Moraviec,“ povedala učiteľka Pribinky Marta
Košútová. Peknú propagáciu nášho mesta vidno už aj
v samotnom názve súťaže.
„Názov „Kľúče“ preto, lebo
v erbe nášho mesta sú dva
svätopeterské kľúče a názov
„zlaté mesto“ je odvodený
od názvu nášho mesta Zlaté Moravce,“ vysvetľuje Košútová.
Slávnostné vyhodnotenie
výtvarných a literárnych diel
žiakov sa uskutočnilo v obradnej sále MSKŠ za prítom-

priestor na prezentáciu
vlastnej tvorby, rozvíjať talent a získavať nové poznatky vo výtvarnej a literárnej
oblasti. Myslím si, že tento cieľ bol naplnený a my
sme mali možnosť potešiť
sa krásnymi tvorbami všetkých detí, ktoré sa zapojili.
Základným kritériom hodnotenia prác bola ich originálnosť a umelecká kvalita.
Musím podotknúť, že všetky
práce boli naozaj jedinečné
a krásne,“ povedal Holub.

Najlepšie
práce ocenili
Výtvarná i literárna časť boli
rozdelené do troch kategórií, podľa veku súťažiacich.
základné školy i osemročné
gymnázia z celého Slovenska.
„Cieľom našej súťaže je,
aby sme podporovali mládež. Keďže sme učiteľky,
máme blízko k výtvarnému
umeniu aj k literatúre. Chceme preto podporiť žiakov
v tvorbe a vo fantázii, aby
vedeli pracovať samostatne
a aby si ďalej rozvíjali svoj
talent. Okrem toho je jednou z hlavných myšlienok aj

nosti viceprimátora Mareka
Holuba. Ten prišiel zastúpiť
primátora Dušana Husára,
ktorému sa pre pracovné
povinnosti nepodarilo prísť
osobne.
„Mne je cťou zastúpiť primátora pri udeľovaní cien
za krásne umelecké práce
v rámci tejto súťaže, ktorej
cieľom je vzbudiť u žiakov
tvorivosť, podnecovať ich
fantáziu a estetické cítenie.
Naším zámerom je vytvoriť

V každej kategórii boli ocenené tri najlepšie práce,
o ktorých rozhodovala odborná porota. Okrem toho
sa odovzdávali aj špeciálne ceny a čestné uznania,
no i cena primátora mesta
Dušana Husára či riaditeľky
školy Lenky Herdovej.
„Tretí ročník našej súťaže
dopadol na výbornú. Sme
spokojní s účasťou aj s prácami. Myslím si, že každý
ročník býva lepší a lepší.
Tak ak sa nám podarí, budúci bude možno ešte lepší,“ povedala na záver pani
učiteľka Košútová.

Peter Klimant
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Odborná prax inštalatérov v Čechách

V termíne od 26. februára do 18. marca 2018 sa žiaci
odboru mechanik stavebno-inštalačných zariadení zo
Strednej odbornej školy polytechnickej, Ul. SNP 2, Zlaté
Moravce zúčastnili odbornej stáže v Gymnáziu a Strednej odbornej škole Podbořany v Českej republike.
Odborná stáž sa realizovala
pod záštitou Národnej agentúry SAAIC - Projekt Erasmus
+ v kategórii KA 1 Mobility
učiacich sa.
Cieľom projektu bolo umožniť žiakom získať praktické

kompetencie, odborné skúsenosti a zručnosti v rámci
odborného výcviku. Posilniť
spoluprácu medzi oblasťou vzdelávania a odbornej prípravy, zvýšiť zlepšenie výkonov v teoretickom

a praktickom vzdelávaní. Zamerať sa na oblasť úrovne
inštalatérstva a stavebníctva
v rámci republík a porovnať
ho.
Žiaci počas troch týždňov
absolvovali prax priamo
v škole v odborných učebniach a dielňach. Získavali
zručnosti, schopnosti a nadobúdali skúsenosti v oblasti
inštalatérstva, a to v oblasti
zvárania plastových rúrok pre
rozvod vody a plynu, v spájkovaní medi, zapájaní solárnych
panelov. Získali množstvo informácií z prezentácií a odborných exkurzií vo firmách
ako napr. firma Kermi (výroba
radiátorov), Alcaplast, Wavin
Ekoplastik ( výroba plastových
rúrok a tvaroviek), Dražice (výroba kotlov, bojlerov). Okrem
exkurzií absolvovali aj výlety

z hľadiska spoznania regiónu
Ústeckého kraja a iných krajov.
Navštívili známe české mestá:
Žatec, Plzeň, Podbořany, Karlove Vary, Praha, Chomutov,
Liberec, Mladá Boleslav.
Predpokladaný prínos tohto
projektu pre našu školu spočíva v rozvoji odboru mechanik
stavebno - inštalačných zariadení. Prináša možnosť rozšíreného vzdelávania, možnosť
uplatňovať poznatky v praxi,
zvýšiť nábor žiakov základných škôl, väčšia motivácia,
vyššia kvalita práce, schopnosť zapájať sa do projektov
v rámci školy, schopnosť iniciovať zmeny z hľadiska modernizácie a odbornosti.

Ing. Marcela Kováčová,
Koordinátor projektu

Deň narcisov v Základnej škole Robotnícka 25
V roku 2018 sa konal už 22. ročník finančnej zbierky
Deň narcisov. Tento rok to pripadlo na nešťastný piatok
trinásteho, a predsa tento deň nebol nešťastný. Ulice
miest a obcí totiž zaplavili žlté narcisy ako symbol boja
so zákernou chorobou, akou je rakovina.
Liga proti rakovine, ktorá
túto akciu zastrešuje, od svojho vzniku prostredníctvom
vlastných projektov skvalitňuje a zlepšuje život onkologických pacientov počas liečby
a pomáha im jednoduchšie
sa zaradiť do bežného života
po ukončení liečby.
Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti. Každoročne
spolupracuje naša škola s Ligou proti rakovine a uskutočňuje zbierku aj v škole,
aj v meste. Dobrovoľníčky,

oblečené tento rok do pekných modrých tričiek, sa vybrali s pokladničkami a narcismi do mesta. Vhodením
dobrovoľného príspevku do
pokladničky od dobrovoľníkov pomáhame naakumulovať finančné prostriedky
na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom
Slovensku.
V roku 2017 sa podarilo
vyzbierať krásnu sumu 942
856,39 eur. Aj tento rok žiaci, pedagógovia, pracovníci

školy a ľudia v meste prispievali rôznymi sumami na
dobrú vec. Spolu sme vyzbierali doposiaľ najvyššiu
sumu počas organizovania
našej zbierky, a to krásnych
571,69 eur.
Chcem sa touto cestou
poďakovať za všetky príspevky do zbierky a našim

dobrovoľníčkam za ich spoluprácu. Pevne verím, že sa
aj naďalej budeme zapájať
do tejto ušľachtilej charitatívnej akcie, pretože pomoc
nie je otázkou peňazí, ale
srdca.

PaedDr. Hana Verešpejová
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Deti z Materskej školy na Kalinčiakovej ulici vítali jar

Ani tento rok deti z MŠ na Kalinčiakovej ulici nezabudli
na krásnu tradíciu- rozlúčku s Morenou. Vládkyňa Zimy
už príliš dlho kraľovala a prišiel čas, aby prenechala svoje
kraľovanie následníčke Jari.
Po príhovore riaditeľky
MŠ Hany Polákovej sa deti
a všetci prítomní oboznámili, ako v minulosti pomáhal

tento zvyk privolať slnko,
ktoré malo všetkých zohrievať svojimi teplými lúčmi.
Spálením Moreny, slamenej

figuríny odetej do ženských
šiat, mohla nastúpiť jar.
Deti z našej MŠ si spolu
s pani učiteľkami pripravili tradičné piesne, básne aj
tance s témou jari, a potom
v sprievode priniesli Morenu
až k brehu rieky Zlatňanky.
Tam jej poslednýkrát zamávali, keď plávala po prúde
rieky preč.
Späť do MŠ sa všetci vrátili
so spevom a s ozdobeným
vŕbovým konárom, ktorým
symbolicky priniesli jar. Veríme, že nám uštedrí veľa slnečných lúčov a keď bude
treba aj vlahy.
Predzvesťou jari – vŕbovými korbáčikmi boli privítaní aj noví škôlkári, ktorí prišli
so svojimi rodičmi na Deň

otvorených dverí do MŠ. Veľká vďaka patrí Margite Geiszlerovej za vlastnoručne
upletené darčeky – korbáčiky pre nových škôlkárov.
O prebúdzaní jari a starostlivosti o vtáčiky sa dozvedeli
predškoláci na besede s Ľudovítom Chládekom. Pútavo
rozprával o živote vtáčikov,
o stavaní hniezd, o správnom zostavení vtáčích búdok. Deti zaujali mnohé zážitky a príbehy o ochrane
prírody. Najväčšiu radosť
mali z darovaných nálepiek
rôznych druhov vtáčikov.
Už sa všetci tešia na ďalšie
spoločné stretnutie a nové
zážitky.
Kolektív
MŠ Kalinčiakova

Exkurzia v planetáriu v Žiari nad Hronom
Týždeň učenia sa o vesmíre zavŕšili deti zo 4. a 6. triedy Materskej školy na Žitavskom nábreží dňa 13. apríla
2018 návštevou Planetária v Žiari nad Hronom.
Už pri vystupovaní z autobusu ich zaujal pohľad
na nezvyčajný tvar kupoly
hvezdárne. Vo vstupných
priestoroch si so záujmom
prezerali obrázky o planétach. Veľké prekvapenie na
nich čakalo v premietacej
sále pod kupolou. Deti sa
ocitli akoby v inom svete.
Najskôr si pozreli rozprávku
Martin a hviezda, v ktorej sa
preniesli do neskutočného
sveta a pútavou a zrozumiteľnou formou sa oboznámili s vesmírom, planétami
a hviezdami.
Po skončení rozprávky
zostala nad našimi hlavami tma, zrazu začalo svitať
– vychádzalo slnko. Pomaly
prešlo celou oblohou a po

jeho zapadnutí za obzor sa
kupola zatrblietala množstvom hviezd. Ujo, ktorý nás
prehliadkou sprevádzal, deťom primerane vysvetľoval,
ako to vyzerá v skutočnosti
na oblohe a oboznámil ich
s najväčšou hviezdou – Slnkom a jeho planétami, ktoré krúžia na svojich dráhach
okolo neho.
Deti mu s ich názvami pomáhali, predsa dávali v materskej škole pozor. Najviac
sa im páčilo cestovanie na
jednotlivé planéty. Veľkým
prekvapením pre deti boli
z vieratníkové znamenia
– ryby, blíženci, kozorožec
a pod., ktoré sa zjavili na
hviezdnej oblohe v Planetáriu. Po presunutí sa do sály

UFO – ich čakalo ďalšie prekvapenie. Od koberca až po
strop, všade samé planéty,
rakety, družice a makety vesmírnych telies.
Na maketách planét im ujo
sprievodca demonštroval
ich pohyb a deti to so záujmom pozorovali. Na pohybe
Zeme okolo Slnka si uvedomovali, prečo sa strieda deň

s nocou. Tu sa naša exkurzia
skončila. Plní zážitkov sme
nasadli do autobusu a vrátili
sa späť do materskej školy.
Pri pohľade na oblohu si určite budú dlho spomínať na
pútavé zážitky z planetária.

A. Zelenková,
MŠ Žitavské nábrežie

Strana 12

MESTO INFORMUJE

Máj 2018

Ponuka na prenájom nebytových priestorov
vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce formou
priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:

Program
KINA TEKOV

n nebytové priestory o výmere 138,94 m2 /administratívna budova/nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 3344, na Ul. Tekovská 37 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 3430/9 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísaná
na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových
priestorov: kancelária na administratívne účely, maloobchod, služby, skladové priestory.

n APOŠTOL PAVOL - 6.-7.
5. 2018 - nedeľa 18.00, pondelok 19.00 – 4 € a 5 €
n KRÁLIK PETER - 7.-8. 5.
2018 - pondelok 17.00, utorok
17.00 – 4 € a 5 €
n POMSTA - 8.- 9. 5. 2018
- utorok 19.00, streda 19.00 –
4€a5€
n TAXI 5 - 10.- 11. 5. 2018
- štvrtok 19.00, piatok 20.00 –
4€a5€
n POLNOČNÁ LÁSKA - 11.12. 5. 2018 - piatok 18.00, sobota 20.00 – 4 € a 5 €
n PSÍ OSTROV - 12.- 13. 5.
2018 - sobota 18.00, nedeľa
18.00 – 4 € a 5 €
n GAUGUIN - 15. 5. 2018 utorok 19.00 – 4 € a 5 €
n DEADPOOL 2 - 18.- 19.20.- 21. 5. 2018 - piatok 20.00,
sobota 20.00, nedeľa 19.00,
pondelok 19.00 – 5 €
n UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ - 18.- 19. 5. 2018 - piatok 18.00, sobota 18.00 – 4 €
a5€
n SOLO: A STAR WARS
STORY - 24.- 25.- 26.- 27. 5.
2018 - štvrtok 19.00, piatok
20.00, sobota 18.00, nedeľa
19.00 – 5 €
n DÁMSKY KLUB - 25.- 26.
5. 2018 - piatok 18.00, sobota
20.30 – 4 € a 5 €
n UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ - 27.- 28. 5. 2018 - nedeľa 17.00, pondelok 17.00 –
4€a5€
n VÁLEK - 29. 5. 2018 - utorok 19.00 – 4 € a 5 €

n nebytové priestory o výmere 22,34 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom
1330 (Administratívna budova), na Ul. Hviezdoslavova č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na
pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté
Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov:
kancelária na administratívne účely, maloobchod, služby, skladové priestory.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 28.05.2018 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemkov získate na
úradnej tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad;
Predaj, prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/6923922 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ
Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

Riaditeľstvo Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
oznamuje rodičom budúcich piatakov,
že v školskom roku 2018/2019 otvára

TRIEDU S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ANGLICKÉHO JAZYKA

Podmienkou prijatia je úspešné zvládnutie prijímacieho konania.
Termín prijímacieho konania a kritériá prijatia budú včas zverejnené.
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Mestské stredisko kultúry
a športu
Program na mesiac máj
13. máj 2018 o 16.00 hod. v divadelnej sále MSKŠ – Deň matiek. V programe vystúpia deti materských škôl, žiaci základných
škôl a Centra voľného času,
16. máj 2018 o 18.00 hod. – divadelná predstavenie „Horúca
sprcha“ v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 13 eur,
v deň predstavenia - 15 eur,
18. - 19. máj 2018 – prehliadka históriou s kultúrnym programom „Krokom po minulosti rodiny Migazzi“ – pivničné priestory
a nádvorie MSKŠ,
20. máj 2018 o 16.00 hod. – hudobno-zábavné predstavenie
pre deti pod názvom „Smejko a Tanculienka“ v divadelnej sále
MSKŠ, vstupné v predpredaji - 8 eur, v deň predstavenia - 10 eur,
23. máj 2018 o 10.00 hod. na nádvorí MSKŠ pri pamätníku J.
Kráľa – „Spomienka na Janka Kráľa“,
31. máj 2018 o 18.00 hod. – hudobné vystúpenie pod názvom „Hviezdny večer“ (Sisa Sklovská, Richard Rikon, Vlastička
Mudríková) v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 15
eur, v deň predstavenia - 17 eur.

Pripravujeme:
3. jún 2018 o 15.00 hod. na Mestskom štadióne na Továrenskej ul. v Zlatých Moravciach – Deň detí. V programe vystúpia
Šmolkovi, rozprávkoví maskoti, psíčkari, policajti, hasiči, bude
možný let na lietadle, športové disciplíny a zaujímavé atrakcie
pre deti,
10. jún 2018 o 16.00 hod. na Mestskom amfiteátri v parku
– hudobné vystúpenie „Kollárovci“ vstupné v predpredaji - 15
eur, v deň predstavenia - 16 eur,
18. jún 2018 o 18.00 hod. – divadelná predstavenie „Hľadá
sa nový manžel“ v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji
- 13 eur, v deň predstavenia - 15 eur.
Spracovala: Klaudia Ivanovičová

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

PRACUJEME
PRE VÁS

TRESTNÉ PRÁVO • OBCHODNÉ PRÁVO • OBČIANSKE PRÁVO
PRACOVNÉ PRÁVO • RODINNÉ PRÁVO • KOMUNÁLNE
VYMÁHANIE PODHĽADÁVOK
Advokátska kancelária
CIMMERMANN s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 1735/23
953 01 Zlaté Moravce

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

+421 908 428 021
+421 905 945 291
office@cimmermann.com

www.cimmermann.com

28/2018

Máj 2018
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Povedali si Opustili nás
spoločné áno
Bojan Bogdanović,
Užice, Srbská republika
a
Andrea Orságová,
Zlaté Moravce
Sobáš mali 6. apríla 2018

 Mária Kišová
nar. 1945, zom. 31. 03. 2018
 Zoltán Kozák
nar. 1950, zom. 04. 04. 2018
 Jozef Duban
nar. 1978, zom. 05. 04. 2018
 Magdaléna Flajsová
nar. 1933, zom. 06. 04. 2018
 Zuzana Ševcová
nar. 1968, zom. 09. 04. 2018
 Mária Molnárová
nar. 1940, zom. 12. 04. 2018
 Stanislav Ivan
nar. 1937, zom. 24. 04. 2018

Máj 2018

Spomienka

Spomienka

Zlaté slnko za hory zašlo,
súmrak ticho padá do polí,
srdce Tvoje dobré večný pokoj našlo a viac Ťa už nič nebolí. Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, nič už nie
je také, ako bolo predtým.

Čas letí, deň za dňom sa
míňa, ale Tvoja prítomnosť
nám stále chýba. Hoc odišla si a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostávaš
stále s nami.

Dňa 3. mája sme si
pripomenuli desiate
výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý

Dňa 3. mája sme si pripomenuli smutné 5. výročie,
čo nás opustila manželka, matka, stará a prastará
mama

Marián Paulov.

Milanka Ďatková.

S láskou spomína manželka
a dcéra s rodinou.

Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku. S láskou a úctou spomína celá
rodina.

31/2018

32/2018

30/2018

Poďakovanie
Ďakujem všetkým, ktorí 28. marca 2018 na zlatomoravskom
cintoríne odprevadili do večnosti nášho drahého Jozefa
Kukučku vo veku 83 rokov a slovami útechy i kvetinovými
darmi zmiernili náš veľký žiaľ.
Úprimné ďakujem vyslovujeme susedom i priateľom z Ulice Tajovského.
Smútiaca manželka, syn, nevesta a vnučka
29/2018

Riadková inzercia
Realizujeme izolatérske, murárske a pokrývačské práce, zamazávanie hrebenáčov. Kontakt: 0949 834 470
27/2018
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Mesto ocenilo svojich najúspešnejších športovcov za
minulý rok
Najúspešnejší športovci za rok 2017 si prevzali svoje
ocenenia v piatok 6. apríla 2018 na slávnostnej ceremónii, ktorá sa uskutočnila v priestoroch obradnej sály
Mestského strediska kultúry a športu. Celkovo bolo odovzdaných jedenásť cien v siedmich kategóriách.
Ocenenie športovcom odovzdal predseda komisie školstva,
kultúry a športu pri mestskom
zastupiteľstve Pavel Dvonč spoločne s primátorom Dušanom
Husárom. Primátor vo svojom
slávnostnom príhovore povedal, že je pre neho veľkou cťou
osobne zablahoželať úspešným
športovcom z nášho mesta, ktorí vlani dosiahli úspechy na domácej i zahraničnej pôde.
„V mene Mesta Zlaté Moravce vám ďakujem za výborné športové výsledky, ktorými

reprezentujete okrem svojho
mena aj naše mesto. Teší ma,
že medzi ocenenými športovcami vidím reprezentantov
rôznej vekovej kategórie. Moje
uznanie patrí vám aj všetkým,
ktorí vás podporujú a podieľajú
sa na vašich dosiahnutých výsledkoch,“ povedal športovcom
Husár. Zároveň im poprial silu
a chuť naďalej na sebe pracovať a taktiež im poprial i dobré
zdravie. „Nech zažívate úspechy aj v osobnom živote, nielen v športovom,“ dodal.

Ocenení športovci.
Ocenenia boli odovzdané v kategóriách – jednotlivci
juniori, jednotlivci seniori, kolektívy juniori, kolektívy seniori,
združenie technických a športových činností, tréneri a jedna
cena bola odovzdaná i v kategórii za celoživotný prínos
v oblasti športu. Tá bola udelená In memoriam dlhoročnému bežcovi Ladislav Urbanovič
(† 65), ktorý nás navždy opustil
koncom roka 2015.
„My, športovci, „ Laciho spolukolegovia,“ chceme poďakovať pánovi primátorovi a komisii športu za ocenenie, zároveň
vzdať poklonu a milú spomienku človeku, ktorý obetoval svoj
život a celý svoj voľný čas športu. Ladislav Urbanovič ovplyvnil mnoho bežcov, hokejistov,

pozemných hokejistiek vo svojom živote, nikdy za to nič nežiadal a neočakával. Je radosť pozerať na mladú generáciu, ktorá
športuje na mestskom štadióne
v Zlatých Moravciach, kde i Lacko položil základy, a preto mu
právom patrí ocenenie za prínos v oblasti športu v Zlatých
Moravciach. Aj napriek tomu,
takéto veľké srdce VŽDY ostávalo skromné a v úzadí. Preto
by malo byť to veľké športové
srdce „in Memoriam“ aspoň na
moment vystavené na pomyselné, prvé miesto na stupni víťazov. Laci, Ty si náš Víťaz! Ďakujeme za všetko,“ vyjadrili sa
jeho bývalí spolubežci z Tj Calex
a BK Pyxida.
Peter Klimant

Vyhodnotenie Športovec 2017 v meste Zlaté Moravce
Kategória: jednotlivci – juniori
l Lukáš FERNÉZA: Box Club Zlaté Moravce;
l Ana ŠABÍKOVÁ: Tenisový klub Zlaté Moravce;
l Gabriela ŠURINOVÁ: Klub pozemného hokeja
HOKO Zlaté Moravce.

Kategória: jednotlivci seniori
l Filip HRITZ: Armwrestling.

Kategória: kolektívy - juniori
l Futbalové mužstvo PFA FC ViOn U19.

Kategória: kolektívy - seniori
l Stolnotenisový klub CVČ Zlaté Moravce.

Kategória: Združenie technických
a športových činností
l Ján JURÍK: Kynologický klub Zlaté Moravce;
l Roman BROŽEK: organizácia R.B. auto Roman Brožek.

Kategória: tréner
l Zuzana JAKABOVÁ: KPH HOKO Zlaté Moravce;
l Mgr. Miroslav BRONIŠ: Požitavská futbalová akadémia,
FC ViOn Zlaté Moravce.

Kategória: Ocenenie za celoživotný prínos
v oblasti športu
l Ing. Ladislav URBANOVIČ: In Memoriam.
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1. ročník Memoriálu Milana Šumného vo volejbale
V sobotu 21. apríla 2018 sa na pôde Gymnázia Janka
Kráľa uskutočnil 1. ročník volejbalového turnaja na
počesť učiteľa a volejbalistu Milana Šumného, ktorý na
gymnáziu pôsobil dlhé roky ako pedagóg.
Memoriál Milana Šumného
zorganizoval Volejbalový klub
mesta Zlaté Moravce v spolupráci s Gymnáziom Janka
Kráľa Zlaté Moravce. Turnaj
otvorila riaditeľka gymnázia
Renáta Kunová, ktorá si v príhovore zaspomínala na kolegu a svojho učiteľa Milana
Šumného.
Turnaja sa zúčastnilo deväť družstiev, ktoré prišli povzbudiť aj bývalí spoluhráči
a zverenci Milana Šumného.
1. ročník memoriálu vyhralo družstvo Panters, za nimi
nasledoval tím Pohoda a 3.
miesto obsadilo družstvo
MDMŽ. Víťazi si domov odniesli putovný pohár.
„Sme spokojní, aj ohľadom

peknej účasti, aj ohľadom výsledkov. Turnaj vyhrala omladina, čo nás teší. Potešilo nás
aj to, že prišla partia bývalých
zverencov a spoluhráčov Milana Šumného,“ zhodnotili
turnaj jeho organizátori.
Zaujímavosťou akcie bola
výstava fotografií, ktorá bola
umiestnená v hornej časti
telocvične. Hráči a diváci si
mohli pozrieť viaceré zaujímavé zábery z obdobia učiteľského a trénerského pôsobenia Šumného. Pripravená
bola i kniha spomienok, kde
účastníci turnaja mohli zanechať svoje pamäti.
Milan Šumný sa narodil 23.
apríla 1938 v Trenčíne. Detstvo prežil v Martine a Banskej

Víťazný tím Panters.
Bystrici. Do Zlatých Moraviec
sa presťahoval v roku 1967.
Pôsobil v Gymnáziu Janka
Kráľa dlhých 31 rokov ako
učiteľ a neskôr ako riaditeľ.
K jeho záľubám patril najmä
volejbal, ku ktorému viedol
aj svojich študentov. Tých
v gymnáziu trénoval. Družstvo dorastencov sa pod jeho

vedením prebojovalo v roku
1978 až do finále Československého pohára, kde skončili na druhom mieste. Milan
Šumný zomrel 22. marca 2017
vo veku nedožitých 79 rokov.

Peter Klimant
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